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Jaar van de Eucharistie
Eerste Advent 1 december 2019
Christus Koning 22 november

2020
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Gebedsdag
Diocesane Roepingenraad
17 oktober 2020 10.00 -14.30 u
St. Calixtus basiliek Groenlo
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Sint Ludger parochie dag 21 mei 2020
Sint Paulus parochie dag 28 juni 2020

Zilveren priesterjubileum
Pastoor H.A.M. de Jong
zondag 21 juni 2020

“De handen van onze Heer Jezus
Christus richten zich nu naar
ons, Hij blijft door het teken van

Parochies
Sint Paulus
Sint Ludger

steeds opnieuw aan ons geven in

Centraal secretariaat
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo

de Eucharistie.

Telefoon 0544-464663

het gebroken brood Zichzelf

Email: secretariaat@sintludger.nl
secretariaat@stpaulusparochie.nl
www.sintludgernu.nl /
www.stpaulusparochie.nl

Pastoraal team en besturen
bieden alle vrijwilligers een
Dank- en Retraite dag aan
zaterdag 19 september 2020
in het klooster van Lievelde

Jaarprogramma
OPENINGSVIERINGEN
zondag 1 december 2019

St. Ludger: H. Bonifatiuskerk 11.00 uur
St. Paulus: H. Calixtusbasiliek 10.30 uur
We hebben veel vragen over de pastorale brief
ontvangen en nodigen u graag uit om over deze
vragen van gedachten te wisselen
De Eucharistie (weer) beleven als het
kloppend hart van het geloofsleven

LITURGIE
•

Tijd en aandacht voor aanbidding

•

Avond Eucharistie geïntegreerd met
Vespers

•

De Stille Omgang in 2020 heeft plaats in
de nacht van 21 op 22 maart 2020.
Het is dit jaar een bijzonder jaar: we
herdenken dat 675 jaar geleden het
Mirakel van Amsterdam heeft
plaatsgevonden.

te maken voor

•

Gastspreker Mgr. Van Burgsteden rond
Sacramentsdag 14 juni 2020

genade,

•

Verdiepingsavonden voor vrijwilligers
betrokken bij de Eucharistie

“Blijf staan in de
storm van onze
tijd door ruimte

goedheid en
hoop”

CATECHESE
•

Liturgieboekjes voorzien van toelichting

•

Opstarten van wekelijkse
kinderwoorddienst en crèche in de
centra, zodat jonge ouders een vaste
ontmoetingsplek hebben

Dinsdag 28 januari 2020 om 19.30 uur in
Ludgerzaal in Lichtenvoorde.
Opgave via het centraal secretariaat.

•

Speciale aandacht voor de jonge
gezinnen rondom de jaarfeesten o.a. in
de sacramentenvoorbereiding
Aswoensdag en Goede Vrijdagvieringen

Ite missa est! verbinding met de
samenleving zoeken. Betekenis van getuigen
in woord en daad, biddend terugbrengen in de
geloofsgemeenschap.

•

Filmavond: medio november 2020

AFSLUITENDE VIERINGEN
Christus Koning 22 november 2020 in de
beide eucharistische centra van de
parochies.

DIACONIE en COMMUNICATIE
•

Elke maand een interessant artikel

•

Aandacht in de media: u blijft
geïnformeerd

•

Doe je wat je zegt en zeg je wat je doet?
Getuigen in je dagelijkse leven.

